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SAUGOS ŠALMAI
Atitinka reglamento EU 2016/425 ir bendrus standarto EN 
12492:2012 reikalavimus
Šis šalmas atitinka standarto EN397:2012 + A1:2012 
reikalavimus  poveikiui ir skvarbai; pasirinktinai testavimas 
poveikui ir skvarbai prie -30 C.

ŠIS ŠALMAS SKIRTAS ALPINISTAMS. 
Šis šalmas skirtas darbui aukštyje, gelbėjimo darbams ir 
alpinizmui.
Jis skirtas asaugoti nuo krentančių objektų, smegenų sužeidimo 
ir kaukolės lūžių.
Nenaudokite šio šalmo tam, kam jis nėra skirtas. Darbas aukštyje 
turi rizikos galvos sužeidimui.Dėvėdami šalmą galite žymiai 
sumažinti šią riziką bet pilnai nepašalinsite. Esant dideliam 
poveikiui, šalmas deformuojasi  sugerdamas smūgį maksimaliai.

APŽIŪRA PRIEŠ NAUDOJIMĄ
Prieš kiekvieną naudojimą, patikrinkite šalmą ir galvos juostelės 
prijungimo sistemą (įsitikinkite, kad joje nėra įtrūkimų ar 
deformacijų nei iš vidaus, nei išorėjė). Patikrinkite juostų ir siūlių 
stovį. Įsitikinkite, kad galvos juostelės reguliavimo sistema ir 
smakro sagtelė veikia tvarkingai.

APSAUGOS APSAUGOS NAUDOJIMAS: 
Adekvačiai apsaugai šis šalmas turi būti tinkamų dimensijų arba 
sureguliuotas taip, kad būtų patogu ir saugu jį dėvėti ant galvos. 
Galiniu ratuko mygtuku nustatykite reikiamą dydį: Pasukite į 
dešinę norėdami uždaryti/sumažinti. Pasukite į kairę norėdami 
atidaryti/padidinti.
Šis šalmas skirtas sugerti destruktyvaus poveikio energijai ar 
daliniam sugadinimui; net jei sugadinimas nėra matomas, po 
stipraus poveikio šalmas turi būti pakeistas.
Naudotojams reikia atkreipti dėmesį į tai, kad bet koks originalių 
dalių modifikavimas ar pašalinimas kitaip nei numatyta 
rekomendacijoje negalimas. Šalmų negalima pritaikymo tikslais 
adaptuoti prie aksesuarų jei taip nenumatyta  gamintojo. 
Nenaudokite tirpiklių, dažų, lipdukų nesilaikant gamintoho 
nurodymų.  Tik kopimo tikslui, šis šalmas gali būti naudojamas 
esant temperatūrų skirtumui nuo +35°C iki -20°C (pagal  EN 
12492, testo sąlygas).

PIRMOJO NAUDOJIMO: 
Jei šalmas tampa nešvarus ar užterštas, ypač išoriniame 
paviršiuje, jį reikia atidžiai išvalyti pagal toliau pateiktas 
valymo rekomendacijas (techninė priežiūra / saugojimas). Mes 
atkreipiame dėmesį į galimą apsaugos praradimo pavojų, jei 
šalmas netinkamai valomas ir senėja.

APSAUGINIO ŠALMO REGULIAVIMAS IR APŽIŪRA
Šalmo dydis nuo: 52-63 cm 
Siekiant užtikrinti efektyvią apsaugą, šalmas turi būti dėvimas 
su snapeliu priekyje (tiesioje pozicijoje) ir sureguliuotas pagal 
dėvėtojo galvos dydį (neturi būti per laisvas ar labai suveržtas). 
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NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

GAMINTOJAS 
PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

EC SERTIFIKATĄ IŠDUODANČIOS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS IR ADRESAS

Modeliai:

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

Reguliavimo sistema yra šalmo užpakalinėjė dalyje.  Šalmo 
galiojimo laiką veikiantys faktoriai yra šaltis, karštis, cheminiai 
produktai, saulės šviesa ar naudojimas ne pagal paskirtį. 
Prieš kiekvieną naudojimą šalmas ir jo aksesuarai turi būti 
patikrinti ( nuo įtrūkimų, sugadinimo).  Jei bet koks šalmas buvo 
paveiktas stipraus smūgio ar turi nusidėvėjimo požymių, jis turi 
būti pakeistas. Jei šalmas trūkumų neturi, jį galima naudoti.  
Pagaminimo data yra nurodyta kiekvieno šalmo viduje. Esant 
normalioms naudojimo sąlygoms šalmas suteikia reikiamą 
apsaugą 7 metams nuo pagaminimo datos.

PRIEŽIŪRA / SANDĖLIAVIMAS
Valymui ir dezinfekcijai  naudokite priemones kurios nepažeidžia 
šalmo ir yra nepavojingos šalmą naudojančiam asmeniui sekant 
gamintojo nurodymais.
Šis apsauginis šalmas gali būti valomas ir dezinfekuojamas 
audiniu, įmirkytu mažos koncentracijos valymo tirpale. 
Nenaudokite jokių abrazyvinių ar ėsdinančių cheminių produktų. 
Jei šalmo negalima valyti tokiu būdu, jį reikia pakeisti. Produktas 
turi būti gabenamas pakuotėje. Jei pakuotės vienetų nėra, 
naudokite pakuotes, apsaugančias gaminį nuo smūgio, drėgmės, 
šiluminio pavojaus, šviesos poveikio, laikydami jį nuo bet kokio 
gaminio ar medžiagų, galinčių ją sugadinti. 
Kai šalmas nebenaudojamas ar gabenamas, šalmą reikia 
laikyti sausoje, vėsioje vietoje, atokiau nuo šviesos, šalčio ir 
tokioje vietoje, kad joks cheminis produktas ar aštrus daiktas 
jo nesulenktų, nukritęs aukščiau. Ji neturėtų būti suspausta 
ar laikoma arti jokio šilumos šaltinio. Laikymo temperatūrą 
rekomenduojama palaikyti 20 ± 15 ° C. Šiame šalme nėra jokios 
medžiagos, kuri, kaip žinoma, gali sukelti alergiją. Jei jautrus 
asmuo turi alerginę reakciją, jis turėtų palikti pavojingą zoną, 
nuimti šalmą ir kreiptis į gydytoją. 

DĖMESIO:
Jei trūksta naudojimo instrukcijų, reguliavimo / patikrinimo ir 
priežiūros / laikymo instrukcijų arba jos nesilaikoma, gali sumažėti 
izoliacijos apsaugos veiksmingumas.

ŽENKLINIMAS (FAKULTATINIS BANDYMAS) 
Šalmai, pažymėti vienu iš šių ženklų, atitinka šiuos papildomus 
reikalavimus: 

  = Gamintojo identifikacija PORTWEST - IDA  
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= Ženklinimas rodo atitikimą sveikatos ir saugumo 

reikalavimams pagal (EU) 2016/425 reglamentą.  
 EN 397:2012+A1:2012 = Nuoroda į standartą ir 
publikacijos data 

 =  Plastiko perdirbimo simbolis 
ABS  =  Dangos medžiagos simbolis 

 
=  Pagaminimo mėnuo ir metai 

  pavyzdžiui:2019/kovas
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